
 

 
 

Handleiding SAMEN KUN JE MEER 
 
 

Inleiding 
 

Voor je ligt  het Samen kun je meer
ervaringen rondom opvoeden uit 
Groeimeter centraal: 
 

• Samen kun je meer 

• Zo kan het ook! 

• Wij lossen het samen wel op!

• Wat vinden jullie er van? 
 
Alle vier deze items hebben te maken met democratisch burgerschap
dat een democratische opvoeding kinderen het beste voorbereidt op onze samenleving. 
pedagogiek van Ludens (de Groeimeter
gemeenschap is. Waarin ook de kinderen 
positieve manier met elkaar omgaan en constructief conflicten leren oplossen.
 
 

Inhoud 
 

Er zijn 32 kaarten, per item van de Groeimeter 8 kaarten
prikkelende stelling. Ook zijn er 4 ext
koppeling met de Gordon-methode is gemaakt. 
 
 

Voorbereiden 
 

Ter voorbereiding op het spel kun je gebruik maken van:
 

• Het pedagogisch beleidsplan van Ludens, 
concreet waarneembaar gedrag. Zó gaan we bij Ludens met de kinderen om!

• Van dezelfde 4 items zijn in 2014 A5
Op de achterzijde staat welke vaardigheden je 
kunt inzetten om onze Groeimeter in praktijk te brengen. 
van het spel ook mee naar huis 

• Als je het spel voor een ouderavond gaat gebruiken, 
spelen tijdens een teamvergadering of groepsbespreking. 

• Je kunt ook ter voorbereiding steeds één Groeimeter
groepsbespreking met elkaar doornemen.

 
 

Doel 
 

Ervaringen en meningen uitwisselen over uiteenlopende 
bij Ludens met de genoemde situaties omgaan. 
 
  

AMEN KUN JE MEER - spel

Samen kun je meer spel. Een spel waarmee je met elkaar en/of 
ervaringen rondom opvoeden uit kunt wisselen. Hierbij staan onderstaande vier

Wij lossen het samen wel op! 

vier deze items hebben te maken met democratisch burgerschap. Uit praktijk en onderzoek blijkt 
dat een democratische opvoeding kinderen het beste voorbereidt op onze samenleving. 
pedagogiek van Ludens (de Groeimeter) streeft naar een klimaat waarin de groep een democratische 

Waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, op een 
positieve manier met elkaar omgaan en constructief conflicten leren oplossen.   

Er zijn 32 kaarten, per item van de Groeimeter 8 kaarten met een foto en op de achterzijde een 
stelling. Ook zijn er 4 extra kaarten, waarin voor deze 4 items van de 

methode is gemaakt.  

Ter voorbereiding op het spel kun je gebruik maken van: 

Het pedagogisch beleidsplan van Ludens, in de bijlage vind je per item van de Groeimeter 
concreet waarneembaar gedrag. Zó gaan we bij Ludens met de kinderen om!

4 items zijn in 2014 A5-kaarten gemaakt. Die liggen op iedere locatie van Ludens. 
welke vaardigheden je bij de Gordon-training hebt geleerd en hoe 

onze Groeimeter in praktijk te brengen. Deze 4 kaarten kun je ouders na afloop 
naar huis geven.  

Als je het spel voor een ouderavond gaat gebruiken, kun je het ter voorbereiding ook 
spelen tijdens een teamvergadering of groepsbespreking.  

Je kunt ook ter voorbereiding steeds één Groeimeter-item in een teamvergadering of 
groepsbespreking met elkaar doornemen. 

Ervaringen en meningen uitwisselen over uiteenlopende situaties in de opvoeding
bij Ludens met de genoemde situaties omgaan. Elkaar beter leren kennen. 
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Uit praktijk en onderzoek blijkt 
dat een democratische opvoeding kinderen het beste voorbereidt op onze samenleving. De 
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een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, op een 
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Randvoorwaarden 
 

1. Je kunt het spel spelen met alleen 
combinatie van ouders en pedagogisch medewerkers

2. Aantal spelers: 2 - 32 
3. Nodig: de kaarten met de opvoedingssituaties
4. Er is een spelleider. 

 

 
Het spel 
 

De spelleider legt de kaarten open neer op tafel met 
een kaart uit te kiezen en op de stelling op de achterzijde te reageren. Vervolgens vraagt zij de andere 
deelnemers om ook te reageren.
 
Deelnemers  kunnen ook op grond van één van de onderstaande criteria een kaart uitkiezen en 
ervaringen uitwisselen:  

 
a. Laat de deelnemers om de beurt een 

mee zijn omgegaan. Wat maakte 
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen.
 

b. Laat de deelnemers om de beurt een 
goed mee zijn omgegaan. Hoe zou
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen
 

c. Laat de deelnemers een (opvoed
gevoelens en gedachten roept 
wat willen ze doen?  
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen
 

d. Laat de deelnemers een (opvoed
mee zijn omgegaan. Wat was het effect daarvan op hen? Wat betekent dit voor de wijze waarop 
ze nu tegen zo’n situatie aankijken?
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen
 

e. Laat de deelnemers een (opvoed
(zo) goed mee zijn omgegaan. Wat is of was het effect daarvan op hen? Is er een patroon dat ze 
daardoor hebben meegenomen en waar ze nu last van hebben? Zo ja, 
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen
 

f. Laat de deelnemers een (opvoed
het werk/thuis. Wat zou hen daarbij kunnen helpen?
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover ver
 
 

Veel plezier bij het spelen van dit spel!

Je kunt het spel spelen met alleen pedagogisch medewerkers, met alleen ouders 
edagogisch medewerkers. 

Nodig: de kaarten met de opvoedingssituaties. 

De spelleider legt de kaarten open neer op tafel met de foto  naar boven. Zij vraagt de deelnemers 
een kaart uit te kiezen en op de stelling op de achterzijde te reageren. Vervolgens vraagt zij de andere 

ook te reageren. 

Deelnemers  kunnen ook op grond van één van de onderstaande criteria een kaart uitkiezen en 

deelnemers om de beurt een (opvoed)situatie kiezen, waarvan zij vinden dat ze daar goed 
mee zijn omgegaan. Wat maakte deze aanpak geslaagd en vertel waarom? 
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen. 

deelnemers om de beurt een (opvoed)situatie kiezen waarvan zij vinden dat ze daar niet 
goed mee zijn omgegaan. Hoe zouden ze daar nu mee om gaan en waarom?
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen. 

opvoed)situatie kiezen die hen op dit moment bezig houdt. Welke 
gevoelens en gedachten roept het beeld op? Vinden ze het nodig om actie te ondernemen

Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen. 

opvoed)situatie kiezen, waarvan zij vinden dat hun ouders  daar goed 
mee zijn omgegaan. Wat was het effect daarvan op hen? Wat betekent dit voor de wijze waarop 
ze nu tegen zo’n situatie aankijken?  
Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen. 

opvoed)situatie verzinnen waarvan zij vinden dat hun ouders daar niet 
(zo) goed mee zijn omgegaan. Wat is of was het effect daarvan op hen? Is er een patroon dat ze 
daardoor hebben meegenomen en waar ze nu last van hebben? Zo ja, welk? 

ondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen. 

opvoed)situatie bedenken die ze lastig vinden om mee om te gaan op 
daarbij kunnen helpen?  

Maak een rondje en laat iedereen om de beurt hierover vertellen. 

r bij het spelen van dit spel!

alleen ouders of met een 

. Zij vraagt de deelnemers 
een kaart uit te kiezen en op de stelling op de achterzijde te reageren. Vervolgens vraagt zij de andere 

Deelnemers  kunnen ook op grond van één van de onderstaande criteria een kaart uitkiezen en 

waarvan zij vinden dat ze daar goed 

situatie kiezen waarvan zij vinden dat ze daar niet 
daar nu mee om gaan en waarom? 

situatie kiezen die hen op dit moment bezig houdt. Welke 
inden ze het nodig om actie te ondernemen? Zo ja, 

waarvan zij vinden dat hun ouders  daar goed 
mee zijn omgegaan. Wat was het effect daarvan op hen? Wat betekent dit voor de wijze waarop 

situatie verzinnen waarvan zij vinden dat hun ouders daar niet 
(zo) goed mee zijn omgegaan. Wat is of was het effect daarvan op hen? Is er een patroon dat ze 

 

die ze lastig vinden om mee om te gaan op 

r bij het spelen van dit spel! 


